
1 
 

 
 
 

 
 ישראל מדינת
  החינוך משרד
 מורשת אשכול

 הדתי החינוך מינהל
 פ"ותושבע תלמוד הוראת על  הפיקוח

 ח"תשע כסלו ה"ב
 

 
 

 העניינים תוכן
 

 2.......................................................... מבוא .1

 2.....?.................................................מושג מהו .1.1

 2........................................במשנה המושגים סוגי .1.1

 2........................................המושגים מסמך מבנה .1.1

 

 4.......................ב-הא סדר לפי מושגים אינדקס .2

 19..........................................והגדרות מושגים .3

 91.....................................והגדרתם לימוד מושגי  .1.1

 22..................................... והגדרתם בסיס מושגי .1.1

 22.......................הבסיס מושגי של הקטגוריות .א

 22............קטגוריות לפי הגדרות – בסיס מושגי .ב

 02.......................................והגדרתם תוכן מושגי .1.1

 

  



2 
 

 מבוא
 

 הלימודים תכנית במסגרת הנלמדות למשניות הקשורים המושגים את ירסבומ מרכז  זה מסמך

 .ו-א בכיתות ד"חמ של הספר לבתי במשנה

. סברה ללא מושגים של רשימות מובאת ו-ג בכיתות המצופים ההישגים ממסמכי אחד בכל

 המושגים מהם לבדוק יוכל מורה כל. נלמדים הם בהן הכיתות ציון ללא כאן מובאים המושגים

 בה הכיתה של במשנה המצופים הישגים במסמך הכתובה לרשימה בהתאם בכיתותו הנלמדים

 ההישגים במשנה למסמך .מלמד הוא

 

 ?מושג מהו

 

 .המילולית ולמשמעות מעבר הלכתית משמעות ול שיש ביטוי או המיל ואה  מושג

: הלכתית משמעות זה למושג יש אך השנה תחילת הוא המילולית במשמעות "השנה ראש": למשל

 .ועוד בשופר תוקעים ובו, האדם את דנים זה ביום

 

  המושגים סוגי

 

 :סוגים לשלושה נחלקים משנהתוכנית הלימודים בב המושגים

 

 אינם כלל בדרך אלה מושגים. במשנה הלימוד דרך את שמתארים מושגים : לימוד מושגי .1

 .אב בנין; מחלוקת: לדוגמה .במשנה במפורש כתובים

 ?לינק. פה שבעל התורה יסודות: 1 להישג קשורים אלה מושגים

 העיקרון למשל, ההלכה נקבעת שלפיהם עקרונות מצביעים עלמושגים ש :בסיס מושגי .1

 '.גרמן שהזמן עשה ממצוות פטורות נשים' הכלל או' מצווה הידור'

 .במשנה במפורש כתובים כלל בדרך אלה מושגים

 ?לינק תוכן מושגי: 2 להישג קשורים אלה מושגים

 לחג הקשור' סוכה' המושג כגון, במשנה מסוים לנושא המתייחסים מושגים: תוכן מושגי .1

 .הסוכות

 ?לינק -תוכן מושגי: 2 להישג קשורים אלה מושגים

 

 המושגים מסמך מבנה

 

 .סברה ללא המסמך בתחילת ב-הא רשומים  לפי סדר המושגים  כל .1

 לפי סוגיהם עם הסבר. המושגים מופיעים המסמך בגוף .1

 :שונה מושגים קבוצת כל של הפנימי הארגון  .1

 . פנימי ב-א לפי מסודרים :לימוד מושגי .א

 את חשפנו לא, ו-א בכיתות משנה לימוד במסגרתש היה זה לסדר הדעת שיקול

 .ב-הא לפי אלא קבוצות לפי נחלקם לא  לכן לימוד מושגי של רחב למספר התלמידים

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/ToshbaMmd/meyumanuyot/mishna/misna.htm.
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 .פנימי ב-א סדר לפי קטגוריה ובכל .קטגוריות לפי מסודרים :בסיס מושגי .ב

 את להבין וכדי המסכתות לכלל כלליים מושגים שהם היה בסידורם הדעת שיקול

 :למשל. קטגוריה לאותה הקשורים נוספים מושגים להכיר חשוב הרחבה משמעותם

: כמו זו לקטגוריה הקשורים המושגים כל את סידרנו' המצווה מעמד' בקטגוריה

 מה הסברנו המושגים של ההגדרות לפני. ב"וכיו מנהג, חכמים גזירת, דרבנן דאוריתא

 .קטגוריה כל כוללת

 .פנימי ב-א סדר לפי מסכת ובכל מסכתות לפי מסודרים: תוכן מושגי .ג

  מיוחד באופן קשורים התוכן שמושגי הוא המושגים של זה לסידור הדעת שיקול

 .מובאים הם בה המסכת לפי לכתבם מתאים לכן מסוים לתוכן

 לאיזה כתבנו מושג כל בצד המסמך בתחילת האלפביתית ברשימה, הקורא על להקל כדי .4

 קטגוריה איזול כתבנו בסיס מושג כל בצד , כן כמו(, לימוד או בסיס, תוכן) שייך הוא סוג

 .כתוב הוא ומסכת סדר באיזה כתבנו תוכן מושג כל ובצד משתייך הוא
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 ב-ֺמָשִגים ְלִפי ֵסֶדר ָהא

ברשימה שלפניכם שלש עמודות. בעמודה הימנית שם המושג. בעמודה האמצעית סוג המושג 

של המושג  הִמְשנה במושגי בסיס מופיעה חלוקת שג. וובעמודה השמאלית פרוט בהתאם לסוג המ

 במושגי לימוד אין פרוט. ובמושגי התוכן מופיע שם הסדר והמסכת. 

 א

 המושג
סוג 

 המושג

 קטגוריה/ סדר ומסכת

 סדר נזיקין, מסכת בבא מציעא תוכן אבדה

 סדר מועד, מסכת שבת תוכן מלאכהאבות 

 קמא סדר נזיקין, מסכת בבא תוכן נזיקין אבות

    מן המוכן ואינ
; מסכת סדר מועד,  מסכת שבת תוכן

 ביצה

 סדר מועד, מסכת סוכה  עראי אכילת

 'כללים בהלכה' בסיס אל ישנה אדם מפני המחלוקת

 'שיעורים ומידות בהלכה' בסיס (ַאּמֹותַאָםה )

 'מעמד מקיים המצווה' בסיס נוסיגואנדר

 'מילות דין' בסיס ָאסור )ִאןור, ִאןוִרין(

 סדר נזיקין, מסכת בבא מציעא תוכן ארבעה שומרים

 ב 

 המושג
סוג 

 המושג

 קטגוריה/ סדר ומסכת

 'דרגות בקיום המצווה' בסיס ְבִדיֲעַבד, ְלַכְתִחָלה
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 סדר מועד, מסכת פסחים תוכן חמץ בדיקת

 סדר מועד, מסכת פסחים תוכן חמץ בדיקת

 סדר נזיקין, מסכת בבא קמא תוכן בור

 סדר נזיקין, מסכת בבא קמא תוכן בושת

 סדר מועד, מסכת פסחים תוכן ביטול חמץ

 סדר זרעים מסכת ביכורים תוכן ביכורים

 סדר מועד, מסכת פסחים תוכן ביעור חמץ

 'יסודות התורה' בסיס ֵבין ָאָדם ַלָםקֹום, ֵבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו

 'מושגים שונים' בסיס ֵבית ִדין

 'זמנים בהלכה' בסיס בין הערביים

 סדר מועד, מסכת פסחים תוכן    ימצא ובל יראה בל

  לימוד בנין אב

------------------ 

 סדר זרעים,  מסכת ברכות תוכן ברכה

 

 סדר זרעים,  מסכת ברכות תוכן ארוכה ברכה

 סדר זרעים,  מסכת ברכות תוכן שלוש מעין ברכה

 סדר זרעים,  מסכת ברכות תוכן קצרה ברכה

 סדר זרעים,  מסכת ברכות תוכן 'ָהֲאָדָמה ְנִרי בֹוֵרא' ברכת

 סדר זרעים,  מסכת ברכות תוכן 'ָהֵעץ ְנִרי בֹוֵרא' ברכת

 זרעים,  מסכת ברכות סדר תוכן הזימון ברכת

 סדר מועד, מסכת פסחים תוכן    היום ברכת

 סדר זרעים,  מסכת ברכות תוכן ברכת השנים
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 סדר זרעים,  מסכת ברכות תוכן הנהנין ברכות

 סדר זרעים,  מסכת ברכות תוכן '  ִבְדָברֹו ִנְהֶיה ֶשַהֹכל' ברכת

 סדר זרעים,  מסכת ברכות תוכן שמע קריאת ברכות

 ג

 המושג
סוג 

 המושג

 קטגוריה/ סדר ומסכת

 'מעמד המצווה' בסיס ְגֵזַרת ֲחָכִמים 

 סדר מועד, מסכת שבת תוכן גניזה

 'מעמד מקיים המצווה' בסיס גר

 

 

 ד

 המושג
סוג 

 המושג

 קטגוריה/ סדר ומסכת

 'מעמד המצווה' בסיס ְדאֹוַרְיָתא, ְדַרָבָנן

 נסיבות בקיום המצווה בסיס דבר האבד

 דיני שמים, דיני אדם )ב"ק ו:ד

 

 'מושגים שונים' בסיס

 

 

 ה
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 המושג
סוג 

 המושג

 קטגוריה/ סדר ומסכת

 סדר זרעים, מסכת ביכורים תוכן ביכורים הבאת

 סדר זרעים,  מסכת ברכות תוכן הבדלה

 סדר נזיקין, מסכת בבא קמא תוכן הבער

 מרשות לרשות הוצאה

 סדר מועד, מסכת שבת תוכן

  מועד, מסכת ביצהסדר 

 ראש השנה סדר מועד, מסכת

 סדר מועד, מסכת ביצה תוכן הטמנה

 סדר מועד, מסכת תענית תוכן גשמים גבורות הזכרת

  לימוד היקש

 סדר נזיקין, מסכת בבא מציעא תוכן הכרזה על אבדה

 סדר נזיקין, מסכת בבא מציעא תוכן הלוואה

 סדר מועד, מסכת פסחים תוכן הלל

 סדר נזיקין, מסכת בבא מציעא תוכן שכרהלנת 

ֲהָנָאה )ָאסור ַבֲהָנָאה, ֺמָתר 

 ַבֲהָנָאה(

 'מושגים שונים' בסיס

 סדר מועד, מסכת שבת תוכן הנחה

 'זמנים בהלכה' בסיס ָהֵנץ ַהַחָםה

 סדר מועד, מסכת פסחים תוכן הסיבה

 סדר זרעים, מסכת חלה תוכן הקדש

 הבית הר

 

 מועד, מסכת פסחיםסדר  תוכן
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 סדר נזיקין, מסכת בבא מציעא תוכן השבת אבדה

 

 ז

 המושג
סוג 

 המושג

 קטגוריה/ סדר ומסכת

 סדר מועד, מסכת סוכה תוכן זכר למקדש

 'זמנים בהלכה' בסיס זמנים בהלכה

 

 ח

 המושג
סוג 

 המושג

 קטגוריה/ סדר ומסכת

 'הנהגות' בסיס ִחבוב ִמְצָוה

 מסכת ראש השנהסדר מועד,  תוכן חג

 סדר מועד, מסכת תענית תוכן סוכות חג

 סדר זרעים, מסכת חלה תוכן חדש

 סדר נזיקין, מסכת בבא קמא תוכן חובל

 סדר מועד, מסכת ראש השנה תוכן חודש

 'מעמד מקיים המצווה' בסיס חֹוֶלה 

 סדר מועד, מסכת יומא תוכן חטא, עברה

 'מילות דין' בסיס ִחטוב, חֹוָבה  )ַחָטב(
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 חיל

 

 סדר מועד, מסכת פסחים תוכן

 'מעמד מקיים המצווה' בסיס חכם

 סדר זרעים, מסכת חלה תוכן חלה

 חמץ
 סדר מועד, מסכת פסחים תוכן

 סדר מועד,  מסכת ביצה

  הפסח עליו שעבר חמץ

 

 סדר מועד, מסכת פסחים תוכן

 'זמנים בהלכה' בסיס ֲחצֹות

 המצווה''מעמד מקיים  בסיס חרש

 'מושגים שונים' בסיס ֲחָשש )ָלחוש, חֹוְשִשין(

 סדר זרעים,  מסכת ברכות תוכן הברכה חתימת

 

 ט

 המושג
סוג 

 המושג

 קטגוריה/ סדר ומסכת

 סדר מועד,  מסכת ביצה תוכן טבילה

 סדר מועד,  מסכת ביצה תוכן טבילת כלים

 , טהרהטהור

 

 סדר מועד, מסכת פסחים תוכן

 מועד,  מסכת ביצהסדר 

 סדר מועד,  מסכת שבת תוכן טלטול
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 טומאה, טמא

 

 סדר מועד, מסכת פסחים תוכן

 סדר נזיקין, מסכת בבא מציעא

 סדר נזיקין, מסכת בבא מציעא תוכן טעינה

 

 י

 המושג
סוג 

 המושג

 קטגוריה/ סדר ומסכת

 יום טוב
 סדר מועד,  מסכת שבת תוכן

 ביצהסדר מועד,  מסכת 

 'מעמד מקיים המצווה' בסיס יורש

 סדר נזיקין, מסכת בבא מציעא תוכן ייאוש

 'מילות דין' בסיס ָיָצא/לֹא ָיָצא )ְיֵדי חֹוָבתֹו(

 'מעמד מקיים המצווה' בסיס ִיְשָרֵאל

 

 כ

 המושג
סוג 

 המושג

 קטגוריה/ סדר ומסכת

 'מעמד מקיים המצווה' בסיס ֹכֵהן

 המצווה''מעמד מקיים  בסיס כהן גדול
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 'נסיבות בקיום המצווה' בסיס ַכָוָנה )ְלַכֵון, ְמַכְוִנים(

 'שיעורים ומידות בהלכה' בסיס כזית

 סדר מועד,  מסכת ביצה תוכן כיסוי הדם

 'שיעורים ומידות בהלכה'  בסיס ככותבת

 סדר מועד, מסכת יומא תוכן כפרה

 'מושגים שונים' בסיס כרת

 'מילות דין' בסיס ְכֵשִרים, ְכֵשרֹות(ָכֵשר )ְכֵשָרה, 

 

 ל

 המושג
סוג 

 המושג

 קטגוריה/ סדר ומסכת

 'דרגות בקיום המצווה' בסיס ְלָהֵקל, ְלַהְחִמיר

 'דרגות בקיום המצווה' בסיס ְלַכְתִחָלה

ָלֵצאת ְיֵדי חֹוָבה )ָיָצא ְיֵדי חֹוָבה, 

 לֹא ָיָצא ְיֵדי חֹוָבה(

 'מילות דין' בסיס

 'נסיבות בקיום המצווה' בסיס   ֹצֶרְך ִמְצָוה

 

 מ

 קטגוריה/ סדר ומסכתסוג  המושג
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 המושג

 סדר נזיקין, מסכת בבא קמא תוכן מבעה

 ;  סדר מועד,  מסכת ביצה תוכן מוכן 

  לימוד )מדרש הלכה( מדרש

  לימוד מודים

 סדר מועד, מסכת פסחים תוכן מזבח

 המצווה''נסיבות בקיום  בסיס מזיד

 'מושגים שונים' בסיס ְמִחיָלה

  לימוד מחלוקת

 'שיעורים ומידות בהלכה' בסיס מיל

 סדר מועד, מסכת ראש השנה תוכן   מינים

 סדר מועד,  מסכת שבת תוכן מכה בפטיש

 סדר מועד, מסכת פסחים תוכן מכירת חמץ

 סדר מועד, מסכת ביצה תוכן אוכל נפשמלאכת 

 מועד,  מסכת שבתסדר  תוכן ממרח

 'מעמד המצווה' בסיס ִמְנַהג ַהְםִדיָנה/ מנהג המקום 

 סדר זרעים, מסכת חלה  תוכן העומר מנחת

 מעשרות

מעשר ראשון, מעשר שני, מעשר 

 עני

 סדר מועד, מסכת סוכה תוכן

 סדר זרעים, מסכת חלה

 סדר מועד, מסכת פסחים תוכן מצה

 'יסודות התורה' בסיס ִמְצָוה )ִקטום ִמְצוֹות(
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ִמְצָוה ֶשַהְזַמן ְגָרָמא, ִמְצָוה ֶשֵאין 

 ַהְזַמן ְגָרָמא

 'נסיבות בקיום המצווה' בסיס

ִמְצַות ֲעֵשה, ִמְצַות לֹא ַתֲעֶשה 

 )ִמְצַות ֲעֵשה ִמן ַהתֹוָרה(

 'יסודות התורה' בסיס

 סדר נזיקין, מסכת בבא מציעא תוכן מציאה

  לימוד מציעתא

 טומאהמקבל 
 סדר מועד,  מסכת שבת תוכן

 סדר מועד,  מסכת ביצה

 סדר מועד,  מסכת ביצה תוכן מקווה

 סדר זרעים , מסכת ביכורים תוכן ביכורים מקרא

 סדר מועד, מסכת פסחים תוכן מרור

 'מילות דין' בסיס ֺמָתר )ַמִתיִרים(

 'יסודות התורה' בסיס מסכת

 בבא מציעאסדר נזיקין, מסכת  תוכן משכון

 'יסודות התורה' בסיס משנה

לקט, שכחה,  ; מתנות עניים

  פאה

 סדר זרעים, מסכת חלה תוכן

 נ

 המושג
סוג 

 המושג

 קטגוריה/ סדר ומסכת

 ביצהסדר מועד,  מסכת  תוכן נולד

 סדר נזיקין, מסכת בבא קמא תוכן נזק

 'כללים בהלכה' בסיסָנִשים ְנטורֹות ִמִםְצַות ֲעֵשה 
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 ֶשַהְזַמן ְגָרָמא

 

 ס

 המושג
סוג 

 המושג

 קטגוריה/ סדר ומסכת

 'יסודות התורה' בסיס סדר

 סדר מועד, מסכת סוכה תוכן סוכה

 'מעמד המצווה' בסיס ראו גזירת חכמים -סייג

 סדר נזיקין, מסכת בבא מציעא תוכן סימן

  לימוד סיפא

 'זמנים בהלכה' בסיס סמוך למנחה

 מועד,  מסכת ביצהסדר  תוכן סמיכה

 'נסיבות בקיום המצווה' בסיס ָסֵפק

 ----------------- לימוד סתם משנה

  

 ע

 המושג
סוג 

 המושג

 קטגוריה/ סדר ומסכת

 סדר מועד, מסכת יומא תוכן ֲעֵבָרה
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 סדר מועד, מסכת פסחים תוכן עזרה

 סדר מועד, מסכת שבת תוכן עירוב חצרות

 מועד,  מסכת ביצהסדר  תוכן עירוב תבשילין

 'זמנים בהלכה' בסיס ֲעלֹות ַהַשַחר )ַעםוד ַהַשַחר(

 סדר מועד, מסכת שבת תוכן עקירה

 סדר מועד, מסכת פסחים תוכן ערל

 סדר מועד, מסכת סוכה תוכן ערלה

 עצרת
 ראש השנהסדר מועד, מסכת  תוכן

 סדר זרעים מסכת ביכורים
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 פ

 המושג
סוג 

 המושג

 סדר ומסכתקטגוריה/ 

 'מילות דין' בסיס ִלְפֹטר ,ָנטור 

 'מילות דין' בסיס ָנסול )ְנסוָלה, נֹוֵסל(

 'זמנים בהלכה' בסיס ְנַלג ַהִםְנָחה

 ראש השנהסדר מועד, מסכת  תוכן  לעדות פסול

 פסח
מסכת מסכת ראש השנה, סדר מועד,  תוכן

   פסחים

 השנהראש סדר מועד, מסכת  תוכן פסח קטן

 סדר נזיקין, מסכת בבא מציעא תוכן פריקה

 סדר נזיקין, מסכת בבא מציעא תוכן פשיעה

 

 צ

 המושג
סוג 

 המושג

 קטגוריה/ סדר ומסכת

 סדר נזיקין, מסכת בבא קמא תוכן צער

 

 ק
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 המושג
סוג 

 המושג

 קטגוריה/ סדר ומסכת

 סדר מועד,  מסכת שבת תוכן קדשים

 'מעמד מקיים המצווה' בסיס ָקָטן )ְקַטִמים(

 ראש השנהסדר מועד, מסכת  תוכן קידוש החודש

 'נסיבות בקיום המצווה' בסיס קנס

 התמיד רבןק
, מסכת סדר מועד, מסכת תענית תוכן

 פסחים

 חטאתקרבן 

 

 סדר מועד, מסכת פסחים תוכן

 סדר מועד,  מסכת שבת

 סדר מועד,  מסכת ביצה תוכן עולהקרבן 

 קרבן פסח
 סדר מועד, מסכת פסחים תוכן

 סדר מועד,  מסכת שבת

 שלמים קרבן

 

 סדר מועד, מסכת פסחים תוכן

 סדר מועד,  מסכת ביצה

 סדר זרעים,  מסכת ברכות תוכן שמע קריאת

 ר

 המושג
סוג 

 המושג

 קטגוריה/ סדר ומסכת

 ראש השנהסדר מועד, מסכת  תוכן  ראש השנה

 ראש השנהסדר מועד, מסכת  תוכן ראש השנה לאילן

 סדר נזיקין, מסכת בבא קמא תוכן ריפוי

 'נסיבות בקיום המצווה' בסיס רשות היחיד
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 'נסיבות בקיום המצווה' בסיס ְרשות ָהַרִבים

 רשויות בשבת

 רשות היחיד

 רשות הרבים

 סדר מועד, מסכת שבת תוכן

  לימוד רישא

 

 ש

 המושג
קטגוריה/ סדר  סוג המושג

 ומסכת

 שאור
מועד,  מסכת  סדר תוכן

 ביצה

 גשמים שאילת
סדר מועד, מסכת  תוכן

 תענית

 שבועת השומרים  
סדר נזיקין, מסכת  תוכן

 בבא מציעא

 שביעית
סדר מועד, מסכת  תוכן

 סוכה

 המינים שבעת

סדר זרעים,  מסכת  תוכן

 ברכות

סדר זרעים, מסכת 

 ביכורים

 שגגה
'נסיבות בקיום  בסיס

 המצווה'

  לימוד  שווין 
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 שוכר
סדר נזיקין, מסכת  תוכן

 בבא מציעא

 שומר חינם
סדר נזיקין, מסכת  תוכן

 בבא מציעא

 שומר שכר
סדר נזיקין, מסכת  תוכן

 בבא מציעא

 שיעורים
'שיעורים ומידות  בסיס

 בהלכה'

 שיתופי מבואות
סדר מועד, מסכת  תוכן

 שבת

 שכחה
סדר זרעים, מסכת  תוכן

 חלה

 שכיר
 סדר נזיקין, מסכת תוכן

 בבא מציעא

 שלוש סעודות
סדר מועד,  מסכת  תוכן

 שבת

 'זמנים בהלכה' בסיס ָשעֹות ְזַמִמטֹות

 שוטה
'מעמד מקיים  בסיס

 המצווה'

 ָשִליחַ 
'מעמד מקיים  בסיס

 המצווה'

 

 ת

 קטגוריה/ סדר ומסכתסוג  המושג
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 המושג

 'יסודות התורה' בסיס תֹוָרה ֶשְבַעל ֶנה

 תחום שבת
ראש סדר מועד, מסכת  תוכן

 השנה

 תחיית המתים
סדר זרעים,  מסכת  תוכן

 ברכות

 סדר מועד,  מסכת שבת תוכן תיקון כלי

 'מעמד מקיים המצווה' בסיס םחכ ידתלמ

 תמחוי
סדר מועד, מסכת  תוכן

 פסחים

 ------ לימוד קמא תנא

 תענית
סדר מועד, מסכת  תוכן

 תענית

 תפילה
סדר זרעים,  מסכת  תוכן

 ברכות

 תפילת הערב
סדר זרעים,  מסכת  תוכן

 ברכות

 תפילת השחר
סדר זרעים,  מסכת  תוכן

 ברכות

 תפילת מוסף
סדר זרעים,  מסכת  תוכן

 ברכות

 עשרה–שמונה תפילת
סדר זרעים,  מסכת  תוכן

 ברכות

 'מעמד המצווה' בסיס ַתָעַנת ֲחָכִמים

 מעשרותתרומות ו
 סדר מועד, מסכת סוכה תוכן

סדר זרעים, מסכת 
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 תרומה גדולה, מעשר ראשון, מעשר שני, 

 מעשר עני, תרומת מעשר

 חלה

 סדר מועד, מסכת יומא תוכן תשובה

 סדר מועד, מסכת סוכה תוכן תשלומין

 

 

 והגדרתם מושגים. 3

 
 והגדרתם לימוד מושגי 3.1

 

כשיש כמה עניינים בתורה שיש להם  אחת מן המידות שהתורה נדרשת בהן: - אב בנין .1

אב לשאר העניינים מו מסויים, אותו עניין נעשה כ יןדבאחד מהם יש מכנה משותף, ו

 .יןהדומים לו, ולמדים ממנו את אותו הד

בתורה בסמיכות זה לזה למדים הלכות מהסמיכות הוזכרו כאשר שני עניינים  -היקש  .2

   הזו.

המשנה  .מסוימת ובפרט מסוים אינם חולקיםכאשר תנאים חולקים בהלכה   - מודים .3

. ראו גם מסייגת את המחלוקת ואומרת: "ומודים" שני החולקים במקרה כזה וכזה

   'שווין'.

יותר מדעה   ]במשנה, או בגמרא או בחיבור אחר של תושב"ע[ מובאתַכֲאֶשר     ַמֲחֹלֶקת .4

 המשנה איננה פוסקת הלכה בין הדעות השונות המובאות בה.  אחת בנושא מסוים. 

 פרשנות פסוקים באמצעות מידות שהתורה נדרשת בהן. - )מדרש הלכה( מדרש .5

 .הנידון במקרה הדין מה ללמוד אפשר שממנו במשנה המובא סיפור - מעשה רב/מעשה .6

יוחנן רבי . האומר שם את להזכיר מבלי הלכה המובאת במשנה ל כינוי - משנה סתם .7

 שדינים כיוון, האומר שם ללא בכוונה הנשיא יהודה רבי ערך אלה הלכותהאמורא הבין ש

 .מאיר רבימיוחסת ל' משנה סתם'פעמים רבות . יחיד דעת ואינם להלכה מקובלים אלה

 של השונים לחלקים כינוי -[ האמצע]= מציעתא [,הסוף]= סיפא[, הראש]= רישא .8

 .המשנה

כאשר תנאים חולקים בהלכה מסוימת ובפרט מסוים אינם חולקים המשנה   -שווין ב..  .9

 מסייגת את המחלוקת ואומרת: "ושווין" שני החולקים במקרה כזה וכזה  

 אינו שמו אך, נוספות דעותתחילת המשנה לפני הב מופיעה שדעתו התנא - קמא תנא .10

 .מופיע
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והגדרתם בסיס מושגי .3.2
1 

 

 הבסיס מושגי של הקטגוריות .א
 

 

 :ַהָבאֹות ַלָקֶטגֹוְריֹות ִמְתַחְלִקים הבסיס מושגי

 '. ִמְדָרש', 'ְגָמָרא: 'ְלֺדְגָמה, ַהֲהָלָכה ְלִהְשַתְלְשלות ַהְעשוִרים ֺמָשִגים: ַהּתֹוָרה ְיסֹודֹות

: ְלֺדְגָמה, ַהִםְצָוה ֶשל ַהִהְלָכִתי ַהַםֲעָמד ֶאת ַהְםַבְחִאים ֺמָשִגים: ַהִםְצָוה ַמֲעַמד

 '. ֲחָכִמים ְגֵזַרת', 'ְדַרָבָנן', 'ְדאֹוַרְיָתא'

: ְלֺדְגָמה, ַהִםְצָוה ְבִקטום ַהַםֲעָמד ֶאת ַהְםַבְחִאים ֺמָשִגים: ַהִםְצָוה ְבִקּיּום ְדָרגֹות

 '. ַהֺםְבָחר ִמן ִמְצָוה', 'ְמַהְדִרין', 'ְבִדיֲעַבד', 'ְלַכְתִחָלה'

, ַהִםְצָוה ִקטום ְבֵעת שֹוִנים ְלַמָסִבים ַהִםְתַיֲחִסים ֺמָשִגים: ַהִםְצָוה ְבִקּיּום תְנִסבֹו

 '.ַכָוָנה', 'ַהְדָחק ְשַעת', 'ָגדֹול ֹצֶרְך: 'ְלֺדְגָמה

', ָגדֹול', 'ָקָטן: 'ְלֺדְגָמה, ַהִםְצָוה ִלְמַקֵטם ַהִםְתַיֲחִסים ֺמָשִגים: ַהִםְצָוה ְמַקּיֵּם ַמֲעַמד

 . 'ַמֲעֶשה ְוַאְנֵשי ֲחִסיִדים'

 .' ָנסול', 'ָכֵשר', 'ֺמָתר: 'ְלֺדְגָמה, ַהִדין ֶאת ַהְםַבְחִאים ֺמָשִגים: ִדין ִמלֹות

 .' ְזַמִמית ָשָעה', 'ַהַשַחר ֲעלֹות: 'ְלֺדְגָמה, ְזַמן ַהְםַצְטִנים ֺמָשִגים: ַבֲהָלָכה ְזַמִמים

: ְלֺדְגָמה, ְוַכדֹוֶמה ֹגַבה, ַכםות – ִמדֹות ַהְםַבְחִאים ֺמָשִגים: ַבֲהָלָכה ּוִמדֹות ִשעּוִרים

 '.ֺלְגָמיו ִכְמלֹא', 'ַכֵביָצה', 'ַכַזִית'

                                                           
 . יצחק יוסף אוהלי רשת באדיבות 'שלי המושגים אלפון'  מתוךברובו  נכתב הבסיס מושגי נספח 1

 והרחבה המלאה הרשימה. ו-א לכיתות המרכזיים הבסיס מושגי של חלקית רשימה היא זו רשימה
 .יצחק יוסף אוהלי רשת בהוצאת' שלי המושגים אלפון'ב למצוא ניתן
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 ָתִדיר – ָתִדיר ְוֶשֵאינֹו ָתִדיר: 'ְלֺדְגָמה, ְבִסיִסִטים ִהְלָכִתִטים ְכָלִלים: ַבֲהָלָכה ְכָלִלים

 '.קֹוֵדם

 '.ֶמֶלְך ַהְדַרת ַעם ְבֹרב: 'ְלֺדְגָמה, ַהִםְצָוה ְבִקטום ַהְמָלצֹות: ַהְנָהגֹות

 .ְלֵעיל ַבָעֶטגֹוְריֹות ְכלוִלים ֶשֵאיָנם ַהָבִסיס ֺמְשֵגי ְשָאר :שֹוִנים ֺמָשִגים
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 קטגוריות לפי הגדרות– בסיס מושגי .ב
 
 

 התורה יסודות

ה ִמְצַות .1 ה ִמְצַות) ַתֲעֶשה לֹא ִמְצַות, ֲעשֵּ  .ִמְצוֹות ֶשִהְצַטֵוינו ְלַקְטָמן -( ַהּתֹוָרה ִמן ֲעשֵּ

 .ֲעִשים ֶשָאסור ַלֲעשֹוָתםמַ  - 'ִמְצוֹות לֹא ַתֲעֶשה' .2

ַהתֹוָרה ַהְכתוָבה )ֲחִמָשה ֺחְםֵשי תֹוָרה ְוִסְפֵרי ַהְמִביִאים ְוַהְכתוִבים(.  - ּתֹוָרה ֶשִבְכָתב .3

ַהתֹוָרה ֶשִבְכָתב כֹוֶלֶלת ֶאת ָכל ִסְפֵרי ַהתֹוָרה, ְנִביִאים וְכתוִבים ֶשאֹוָתם ֵיש ִלְלֹמד 

 ְלַכְתִחָלה ִמתֹוְך ַהְכָתב.

ְלֹמֶשה ַרֵבנו ְבַהר ִסיַני ַיַחד  ה'ֵבאור ַלתֹוָרה ֶשִבְכָתב, ֶשִמְמַסר ֵמֵאת הַ  - ּתֹוָרה ֶשְבַעל ֶנה .4

וגם כל מה שחכמי התורה במשך הדורות מוסיפים בביאור  ,ִעם ַהתֹוָרה ֶשִבְכָתב

  התורה. 

 

 המצווה מעמד

ַרת .5  ְכֵדי אותו שָאְסרו ֲחָכִמים אך התורה מן לעשותו רשמות ָדָבר - (סייג) ֲחָכִמים ְגזֵּ

 .ֵמַהתֹוָרה ֲעֵבָרה ַלֲעֹבר ֵמָאָדם ִלְמֹנעַ 

מצווה ' )ְדאֹוַרְיָתא ִמְצוֹות' ִנְקָראֹות ַבתֹוָרה ַהְכתובֹות ִמְצוֹות ג"ַתְריַ  - ְדַרָבָנן, ְדאֹוַרְיָתא .6

 ַהְםֺכמֹות, ְוַתָענֹות ְגֵזרֹות ָגְזרו ְוֵכן, ִמְצוֹות עֹוד ל"ֲחזַ  הֹוִסיפו ַהדֹורֹות ְבַמֲהַלְך(. ֵמַהתֹוָרה

 ִמְדאֹוַרְיָתא ַהִםְצוֹות ֶאת ִמָדה ְבאֹוָתה ְלַקֵטם ָעֵלינו חֹוָבה(. ֲחָכִמים ֶשל' )ְדַרָבָנן ִמְצוֹות'

 .ִמְדַרָבָנן ַהִםְצוֹות ְוֶאת

פעמים רבות  .מסוים במקום המקובל המנהג - (המקום מנהג):דינההמ מנהג .7

 למקום שמגיע אדם כלל שבדרך קבעו ל"חז .שונים במנהגים נוהגים שונים במקומות

, גם אם בדרך מקום באותו שנהוג למנהג בהתאם לנהוג עליו מסוים מנהג בו שנוהגים

 .  כלל הוא נוהג אחרת

 ָהָאָדם ֶשֵבין ְבנֹוְשִאים ִחְדשו אֹו ִתְענו ִלְבָרָכה ִזְכרֹוָנם ֶשֲחָכֵמינו ָדָבר - ֲחָכִמים ַּתָקַנת .8

   .ַלֲחֵברֹו ָהָאָדם ֵבין אֹו ַלָםקֹום

 

 המצווה בקיום דרגות

 ְכָלל ְבֶדֶרְך'. ָעָשהכש': הוא ֶשִתְרגוָמה ַבֲאָרִמית ִמָלההיא  ְבִדיֲעַבד - ְלַכְּתִחָלה, ְבִדיֲעַבד .9

 ָלנו מֹוָרה ְוָאז – ַהְםקֹוִרטֹות ַהֲהָלָכה ְדִרישֹות ְכִפי ֶשלֹא ָדָבר ַנֲעָשה ַכֲאֶשר ֶזה ִבחוי מֹוִפיעַ 

 המצביעה על הדרך בה' ְלַכְתִחָלה' ַלִםָלה הפוכה זֹו ִמָלה. ָכֵעת ַלֲעשֹות ָעֵלינו ָמה ַהֲהָלָכה

 .ִלְנֹהג ָראוי

ל .92 יש ספק בהלכה או שיש מחלוקת בין הפוסקים,  ֵיש ֶשבֹו ְבִמְקֶרה - ְלַהְחִמיר, ְלָהקֵּ

  היתר או לאיסור.פסוק לצורך להכריע אם ל
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 ְיהוִדי ָכל ַעל חֹוָבה. ִלְנֹהג ֵיש ֵכיַצד ַהםֹוֶרה ֲהָלָכה ְנַסק ָכל - הדין מעיקר(/ ַהִדין ִמן) ִדין .11

 ְבֹאֶפן ָחִלים ֶשֵאיָנם, ִהדור אֹו ִמִםְנָהג ְבשֹוֶנה(, ִדין) ַבֲהָלָכה ַהְכתוִבים ַהִדיִנים ֶאת ְלַקֵטם

 .ֺכָלם ַעל ָשֶוה

 

 המצווה בקיום נסיבות

 .'ִמְצָוה ֹצֶרְך: 'ְראו - ִמְצָוה ְדַבר .22

ק .13  ָקשור ֶשֵאינֹו ַאֵחר ְבָדָבר ַלֲעֹסק נֹוִנים ִמְצָוה ִקטום ְבֶאְמַצע ַכֲאֶשר - (ִהְפִסיק) ֶהְפסֵּ

 '.ֶהְפֵסק' ֶזהו, ִקטוָמה ִבְזַמן ֲאֺרָכה ַהְפָסָקה ֶשעֹוִשים אֹו, ַלִםְצָוה

 .ִקטוָמן ְבֶאְמַצע ְלַהְפִסיק ֶשָאסור ִמְצוֹות ֵיש

 ַהַהֲעָרָכה ְלִפי ִנְקָבעֹות, ָבֶהם ַהִחנול וְלֹאֶפן ְלחֹוִלים ַהְעשורֹות ְמֺסָטמֹות ֲהָלכֹות - חֹוֶלה .14

 . ְלַחָטיו ַסָכָנה ִנְשֶקֶפת ֶשלֹא אֹו ְלַחָטיו ַסָכָנה ֶשִמְשֶקֶפת חֹוֶלה ְלָפֵנינו ַהִאם – ָהְרפוִאית

, או ִאןור ְדַבר ְמֺסָטם ְבָדָבר ֶשֵטשמסוימת  ְסִבירותכאשר יש  - (חֹוְשִשין, ָלחּוש) ֲחָשש .15

שיש דעה בין הפוסקים שאוסרת דבר מסוים, יש צורך להכריע אם לפסוק לאיסור 

 בשל כך. 

ן) ַכָּוָנה .16 ְבִקטום ַהִםְצוֹות ִנְדָרש ָהָאָדם ְלַרֵכז ֶאת ַמְחַשְבתֹו ְלֵשם ִקטום  - (ְמַכְּוִנים, ְלַכּוֵּ

 ַהִםְצָוה.

  ֺדְגָמאֹות:ְלַהָלן ַכָםה ישנם כמה סוגים של כוונה. 

 א. ִבְזַמן ְתִקיַעת ַהשֹוָפר ְברֹאש ַהָשָנה ָצִריְך ְלַכֵון ָלֵצאת ְיֵדי חֹוַבת ִמְצַות שֹוָפר.

ב. ִבְזַמן ַהְתִפָלה, ְכֶשאֹוְמִרים ֶאת ַהִםִלים ִמן ַהִןדור, ֵיש ְלִהְתַכֵון ְלָמה ֶשָאנו אֹוְמִרים 

   .ָמעות ַהִםִליםוְלָהִבין ֶאת ַמְש 

ג. ְכֶשֵטש ַעל ַהֺשְלָחן ַכָםה ִמיֵני ַמֲאָכל ֶשִבְרָכָתם ֵזָהה, ַמְסִניק ְלָבֵרְך ַעל ֶאָחד ֵמֶהם וְלַכֵון 

 ִבְשַעת ַהְבָרָכה ֶשַהְבָרָכה ָתחול ַגם ַעל ַהַםֲאָכִלים ָהֲאֵחִרים, ְוָאז ֵאין ֹצֶרְך ְלָבֵרְך ַעל ָכל

 ֶאָחד ֵמֶהם ְבִנְפָרד.

. ַכָוָנה ַלֲעִשַטת ִאןור: ָאָדם ֶנְחָשב ְלעֹוֵבר ֲעֵבָרה ְבֵמִזיד, ַרק ִאם ִהְתַכֵון ַלֲעשֹות ֶאת ד

 ָהִאןור.

שהזיק בכוונה  מיכונה להזיק: בדיני נזיקין יש לעיתים הבדל בחובת התשלום בין .  ה

  שהזיק ללא כוונה.מי ל

 .שעושה עבירה בכוונה, או שמזיק בכוונהמי  - מזיד .91

ין ִמְצָוה, ְגָרָמא ֶשַהְזַמן ִמְצָוה .91 . ִבְלָבד ְמֺסָטם ִבְזַמן ָתלוי ֶשִעטוָמה ִמְצָוה - ְגָרָמא ַהְזַמן ֶשאֵּ

    . ִקטוָמה ְלִחטוב גֹוֵרם ֶשַהְזַמן ִמְצָוה, ְכלֹוַמר

ק .21     ָספֵּ

 לֹא ִהִגיָעה ְלַהְכָרָעה ְברוָרה. ַכֲאֶשר ַהֲהָלָכה  .א

ְלֺדְגָמה: ֵיש ָסֵפק ְלַגֵבי ִבְרָכתֹו ֶשל ָהֹאֶרז. ָלֵכן ְיֵרא ָשַמִים יֹאַכל ֹאֶרז ִבְסעוָדה ֶשֵטש 

 ָבה ַנת.
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 ַכֲאֶשר ְמַקֵטם ַהִםְצָוה לֹא ָבטוַח ִאם ִקֵטם ֶאת ַהִםְצָוה.  .ב

 ָסֵפק ִאם ָסַפר ְסִפיַרת ָהֹעֶמר. ְלֺדְגָמה: ְלָאָדם ֵיש

כאשר המציאות לא ברורה. למשל: לא ידוע אם מאכל מסוים התערב בו חמץ   .ג

  .בפסח או לא

 ְלֹצֶרְך ַנֲעֶשה הוא ֲאָבל ִמְצָוה ֵאינֹו ַעְצמֹו ֶשהוא, ִדבור אֹו ְמֺסָטם ַמֲעֶשה - ִמְצָוה ֹצֶרְך .20

  .ִמְצָוה

 לאדם פרטי.שטח השייך  - רשות היחיד .21

 ִדיֵני, ְנִזיִקין ְבִדיֵני ַרבֹות ִהְלָכִתטֹות ַמְשָמֺעטֹות ֵישהגדרת המקום כ'רשות היחיד' לְ 

 .ִקְנָין ְוִדיֵני ֲאֵבָדה ִדיֵני, ְוָטֳהָרה ֺטְמָאה

מושג 'רשות  ורא. שונה הגדרתו אך יחיד'ה רשות' המושג קיים שבת בהלכות גם

 .' במסכת שבתיחידה

 . ַלְכָלל ֶאָלא ְנָרִטי ְלָאָדם ַשָטְך ֶשֵאינֹו ֵאזֹור - ָהַרִבים ְרשּות .22

 ִדיֵני, ְנִזיִקין ְבִדיֵני ַרבֹות ִהְלָכִתטֹות ַמְשָמֺעטֹות ֵישהגדרת המקום כ'רשות הרבים' לְ 

 .ִקְנָין ְוִדיֵני ֲאֵבָדה ִדיֵני, ְוָטֳהָרה ֺטְמָאה

מושג 'רשות  ורא. שונה הגדרתו אך הרבים רשות המושג קיים שבת בהלכות גם

 .בים' במסכת שבתרה

 .מי שעושה עבירה ולא יודע שהיא עבירה, או שמזיק בלי להתכוון - שוגג/ שגגה .20

 

 המצווה מקיים מעמד

אדם שיש לו איברים גם של זכר וגם של נקבה ואינו מוגדר לא כזכר  - אנדרוגינוס .24

 בהלכה יש מצוות שהוא פטור מהן.  ולא כנקבה.

 גוי שקיבל עליו להיות יהודי ועבר תהליך גיור. – גר .25

 .אדם שעוסק בתורה ומומחה בה - חכם .22

לפי ההגדרה ההלכתית מדובר במי שאינו שומע ואינו מדבר ואין בו דעת והוא  - חרש .21

 ופטור מקיום מצוות. ,נחשב כשוטה וקטן לעניינים שונים

 .משפחה שמקבל רכוש מהמת לאחר מותו בן או קרוב - יורש .28

 ֶשֶחֶרם ַיְלָדה אֹו(, ִמְצָוה ַבר) ָשִנים ֶעְשֵרה-ְשֹלש לֹו ָמְלאו ֶשֶחֶרם ֶיֶלד  - (ְקַטִמים) ָקָטן .29

קטן פטור מהתורה מקיום מצוות ואינו נענש על  .ָשִנים ֶעְשֵרה-ְשֵתים ָלה ָמְלאו

   עבירות.

ן .30  .ְוִיְשְרֵאִלים ְלִוִטים, ֹכֲהִנים: קבוצות עיקריות ִמְשֹלשָ  ָכלול ִיְשָרֵאל ַעם - ֹכהֵּ

 ָהִעָעִרי ַתְפִקיָדם. ַהְגבֹוָהה ַהְעֺדָשה ְבַדְרַגת ְוֵהם, ַהֹכֵהן ַאֲהֹרן ִמֶזַרע ֵהם  ַהֹכֲהִנים

 .ַהֹעֶדש ֲעבֹודֹות ֶאת ַלֲעשֹות ָהָיה ַהִםְקָדש ְבֵבית

בבית המקדש, ובעל המעמד המקודש ביותר מבין הכהנים. הכהן הבכיר  - כהן גדול .31

 הוא היחיד שנכנס לקודש הקודשים ביום כיפור. 

 ְנחוָתה ְקֺדָשה ַבֲעֵלי ְוֵהם(, ַהֹכֲהִנים ַאֲהֹרן ֶזַרע ְלַמֵעט) ַיֲעֹקב ֶבן ֵלִוי ִמֶזַרע ֵהם - ִוִּייםל .32

 '.ֵלִוי: 'ְראו. ַהִםְקָדש ְבֵבית ַתְפִקיִדים ַכָםה ָהיו ָלֶהם ַגם. יֹוֵתר

ִלים .33  '.ִיְשָרֵאל: 'ְראו. ֵלִוי ְלַמֵעט ַיֲעֹקב ְבֵני ִמָכל ֶשָבאו, ִיְשָרֵאל ַעם ֹרב ֵהם - ִיְשְראֵּ
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' ַהתֹוָרה ְקִריַאת'בִ  ַלתֹוָרה עֹוִלים ַכֲאֶשר: ְלֺדְגָמה. זֹו ַלֲחֺלָעה ְהִתַיֲחסות ֵיש ַרִבים ְבִדיִנים

 .ַהִטְשְרֵאִלים עֹוִלים ָכְך ְוַאַחר, ַהֵלִוי ֶאת ָכְך ַאַחר, ַהֹכֵהן ֶאת ֹכל ֹקֶדם ַמֲעִלים

. לפי ההלכה הוא ואינו אחראי למעשיו דעתו אינה צלולה באופן סביראדם ש - שוטה .03

  ופטור אם הזיק.פטור מהמצוות 

 .'חכם'ראו  - תלמיד חכם .03

 

 דין מילות

 ְיֵדי ַעל אֹו ֵמַהתֹוָרה ֶשֶמֱאַסר ָדָבר ְלָכל ְכָלִלי ֵשם הוא' ִאןור' - (ִאןּוִרין, ִאןּור) ָאסּור .36

 .ֲחָכִמים

שאין איסור לעשותו או מאכל שאין איסור לאוכלו או חפץ  ַמֲעֶשה - (ַמִּתיִרים) ֺמָּתר .37

  שאין איסור להשתמש בו.

 , חייב )פטור(חֹוָבה, ִחּיּוב .38

 הלכתית לעשייה:  חובה לעשות . )או פטור מעשיית המצווה(. הנחייה .א

 .)וכן פטור( חיוב עונש או קרבן במקרה של עבירה .ב

 חיוב בתשלום בדיני ממונות בנזק, גניבה וכדומה )או פטור מתשלום( .ג

את .39 י ָלצֵּ י ָיָצא) חֹוָבה ְידֵּ י ָיָצא לֹא, חֹוָבה ְידֵּ לפחות ברמה  ַהִםְצָוה ִקטום - (חֹוָבה ְידֵּ

 . המינימאלית הנדרשת

י ְלהֹוִציא .40  ֶשִטְהֶיה) ַאֵחר ָאָדם ַגם ִלְפֹטר ְבָכְך וִמְתַכֵון ִמְצָוה ְמַקֵטם ָאָדם ַכֲאֶשר - חֹוָבה ְידֵּ

 (.ְבַעְצמֹו ִמְלַקְטָמה ָנטור

ר .41 ָרה) ָכשֵּ ִרים, ְכשֵּ רֹות, ְכשֵּ  ַמֲאָכל ְדַבר אֹו, ִמְצָוה ְבֶעְזָרתֹו ְלַקֵטם ֶשֶאְפָשר ֵחֶפץ - (ְכשֵּ

 .ְלָאְכלֹו ֶשֺםָתר

  ִלְפֹטר(, ְנטּורֹות) ָנטּור .42

 הלכתית לעשייה:  פטור מלעשות. הנחייה .א

 פטור מעונש במקרים מסוימים של עבירה. .ב

 פטור מתשלום בדיני ממונות במקרים מסוימים. .ג

ל, ְנסּוָלה) ָנסּול .30    (נֹוסֵּ

 .ַהֲהָלָכה ִלְדִרישֹות ַמְתִאים ֶשֵאינֹו ִמשום ִמְצָוה בֹו ְלַקֵטם ֶאְפָשר ֶשִאי ֵחֶפץ .א

 שפסול לעדותאדם  .ב

תשלום שמוטל על האדם כעונש. לעומת תשלום שהאדם משלם בערך הממון  - קנס .44

   שלקח מחברו או הזיק לחברו ונחשב כתשלומי ממון.

ֵיש ִמְצוֹות ֶשַאף ֶשָהָאָדם ְמֺחָטב ַלֲעשֹוָתן, הוא ָיכֹול ִלְשֹלַח ֶאת ֲחֵברֹו ֶשַטֲעֶשה  - ָשִליחַ  .45

אֹוָתן ִבְמקֹומֹו, ְוַהָדָבר ֶנְחָשב ְכִאלו הוא ָעָשה ִמשום ֶשְשלוחֹו ֶשל ָאָדם ְכמֹותֹו )ָכמֹוהו(. 

 ְמֺחָטב ַלֲעשֹוָתן ְבַעְצמֹו ַמָםש, ְוִאי ֶאְפָשר ְלַממֹות ָבֶהן ָשִליַח.ֵמִאיָדְך, ֵיש ִמְצוֹות ֶשָהָאָדם 

 לקבל, תורה ללמוד שהולך מי, כגון מצוה לקיים בשליחות שמצוי מי - מצווה שלוחי .46

כל  -או מי שנשלח על ידי בית דין להודיע על קידוש החודש  שבויים לפדות , רבו פני

   .אלה פטורים ממצווה אחרת שאינו יכול לקיימה בגלל השליחות
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 בהלכה זמנים

 .היום בסוף החמה לשקיעת היום חצות שבין הזמן - הערביים בין .47

את .48  .ְקַטִמים כֹוָכִבים ְשֹלָשה ָבָרִקיעַ  ִלְראֹות ֶאְפָשר ֶשבֹו ְזַמן – ַהַלְיָלה ְתִחַלת - ַהכֹוָכִבים צֵּ

צאת הכוכבים הוא תחילת הזמן של קיום מצוות התלויות בלילה כמו קריאת הגדה 

 .בליל הסדר

 ְבֹאֶפק וְלֵהָראֹות ַלֲעלֹות, ְלַהְפִציעַ  ַמְתִחיל ַהֶשֶמש גוף ַכֲאֶשר, ַהֹבֶקר ְתִחַלת - ַהַחָםה ָהנֵּץ .49

  .הנץ החמה הוא תחילת הזמן לקיום מצוות התלויות ביום .ַהִםְזָרח

 ֶשַהֶשֶמש ִלְפֵניעוד , ַהטֹום אֹור ְלָהִאיר ַמְתִחיל ֶשבֹו ַהְזַמן - (ַהַשַחר ַעםּוד) ַהַשַחר ֲעלֹות .50

  .עצמה נראית

החל מעלות  .'ַהַחָםה ָהֵנץ' ְזַמן ִלְפֵני ַדעֹות 90-כְ ' ַהַשַחר ֲעלֹות' ְזַמן ֶאת ְלַחֵשב ְמֺקָבל

 השחר אפשר לקיים בשעת הצורך מצוות התלויות ביום.

מי שלא התפלל תפילת  .ַהַלְיָלה ֲחִצי – ַהַלְיָלה ֲחצֹות. ַהטֹום ֲחִצי – ַהטֹום ֲחצֹות - ֲחצֹות  .51

שחרית יכול להתפלל בדיעבד עד חצות היום. לכתחילה יש לקרוא קריאת שמע עד 

 חצות הלילה. 

ין .32  . מנחה תפילת זמן שמגיע לפני שעה חצי למנחה סמוך - ַהְשָמשֹות בֵּ

ָשָעה ְזַמִמית  –'ְנַלג' ֵנרושֹו ֵחִצי. ַהַכָוָנה ִהיא ְלֵחִצי ִמְזַמן 'ִמְנָחה ְקַטָמה'  - ְנַלג ַהִםְנָחה .53

 יש הנוהגים להתחיל להתפלל תפילת ערבית מפלג המנחה. ָוֶרַבע ֹקֶדם ְשִקיַעת ַהַחָםה.

 

 בהלכה ומידות שיעורים

למשל, גובה סוכה הוא עד  .ֶסְנִטיֶמֶטר 48 הוא ַאָםה ִשעור: ֹאֶרְך ִמַדת - (ַאםֹות) ַאָםה .54

 עשרים אמה.

 סמ"ק. מידה שמשתמשים בה לרוב ענייני האוכל שבהלכה. 28  - כזית .55

  לתמר גדול )גדול יותר מכזית( שיעור השוה - ככותבת .32

  אמות. 2000-מידת אורך השוה ל - מיל .31

הקובעים את  מידות, שיעורים ומשקלות יש הלכהבתחומים רבים ב - שיעורים .58

 .שונים םלאוויו חיובים גדריהם של

 

 והנהגות כללים

ה ִמִםְצוֹות ְנטּורֹות ָנִשים .59  ַהְתלויֹות ִמְצוֹות ִמְלַקֵטם ְנטורֹות ָנִשים - ְגָרָמה ֶשַהְזַמן ֲעשֵּ

 .ִבְזַמן

 לא כדי, מאנשים שונה לנהוג לא מהאדם דרישה -המחלוקת מפני אדם ישנה אל .60

לגבי עבודה בערב פסח ומי שהולך יש מנהגים שונים : לדוגמה .מחלוקות להרבות

ממקום שנוהגים לעשות מלאכה למקום שלא נוהגים לעשות מלאכה צריך לנהוג כמו 

 (א,ד פסחים)  .הגיע אליוש במקום

 פטור יהיה, מסוימת מצווה בקיום שעסוק אדם - מהמצווה פטור, במצווה העוסק .61

 הישיבה ממצוות פטור, אחרת מצווה בקיום שעסוק מי : לדוגמה. אחרת ממצווה

 .(ד,ב סוכה) בסוכה

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%A9%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%A9%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%90_%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%94
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 שונים מושגים

 שבין בנושאים ם מהתורה או מדברי חכמים איסורי - למקום אדם שבין רותיעב .22

 .'לה האדם

 הקשורים בתחומים ם מהתורה או מדברי חכמיםאיסורי - לחברו אדם שבין עבירות .63

 . לזולת

ית ִדין .64  '.ִדין ֵבית' ִנְקָרִאים לשפוט או לקבוע הלכההיושבים ביחד  ֲחָכִמים ַתְלִמיֵדי - בֵּ

, ַהִםְקָדש ֵבית ִבְזַמן ַרק ַקָטם ָהָיה ְביֹוֵתר ַהָגבֹוהַ  ַהִדין ֵבית. ִדין ְבָבֵתי ְדָרגֹות ַכָםה ֵיש

 .ֲחָכִמים ַתְלִמיֵדי ְוֶאָחד ִמִשְבִעים ֺמְרָכב ָהָיה הוא'. ַסְנֶהְדִרין' ְוִנְקָרא

יש עבירות שדנים את האדם בבית דין וזה נקרא "דיני אדם"  - אדם דיני, שמים דיני .65

כלומר דין שנעשה על ידי בני אדם. ויש עבירות שדנים את האדם בשמים. למשל 

)ב"ק  ְוַחָטב ְבִדיֵני ָשָמִים ַהשֹוֵלַח ֶאת ַהְבֵעָרה ְבַיד ֵחֵרש, שֹוֶטה ְוָקָטן, ָנטור ְבִדיֵני ָאָדם

 . ו:ד(

 .תֹוֶעֶלתשימוש שיש בו עונג, רווח או  - (ַבֲהָנָאה ֺמָּתר, ַבֲהָנָאה ָאסּור) ֲהָנָאה .66

 ָבֶהם ְלִהְשַתֵםש לֹו ֺמָתר ַאְך, ְלָאְכָלם ָהָאָדם ַעל ָאְסָרה ֶשַהתֹוָרה ְדָבִרים ֶיְשָנם: ְלֺדְגָמה

 ַהַחִטים ַבֲעֵלי ֶאת ָבֶהם ְלַהֲאִכיל אֹו ֲאסוִרים ַמֲאָכל ִדְבֵרי ִלְמֹכר ְכמֹו, ַאֶחֶרת ְלתֹוֶעֶלת

 . ֶשִבְרשותֹו

 '.ֲהָנָאה ִאןוֵרי' ִנְקָרִאים ְוֵהם ַבֲהָנָאה ָאְסָרה ֶשַהתֹוָרה ְדָבִרים ֵיש

  .ַבֲהָנָאה ָאסּור ְבֶפַסח ָחֵמץ: ְלֻדְגָמה

 .ָכְך ַהֲהָלָכה ִנְפְסָקה ַמדועַ , ֶהְסֵברנימוק,  - (ְטָעִמים) ַטַעם .76

 עונש חמור בידי שמים על עבירות מסוימות שנעשו במזיד. - כרת .21

 ְמִחיָלה    .69

ְיֹכֶלת ֶשל ָאָדם ִלְסֹלַח ַלֲחֵברֹו ֶשָנַגע בֹו, וְלַהְבִדיל, ְמִחיָלה וְסִליָחה ֶשל  –ְסִליָחה  .א

 ַהָעדֹוש ָברוְך הוא ְלָאָדם ֶשָחָטא.

 ַכֲאֶשר ָאָדם ְמַוֵתר )מֹוֵחל( ַלֲחֵברֹו ַעל ֶכֶסף ֶשַחָטב לֹו, וִמְתַבֵחל ַהחֹוב. –ִותור  .ב

  (.ִצּוּוי ִמְלׁשֹון) ָדִתית חֹוָבה - (ִמְצוֹות ִקּיּום) הִמְצוָ  .67

 ַהִמְקָראֹות) ַבתֹוָרה ָעֵלינו ִצָוה הוא ָברוְך ֶשַהָעדֹוש ִמְצוֹות. א: ִמְצוֹות סוֵגי ְשֹלָשה ֵיש

 כמו קריאת מגילה בפורים.  ֲחָכִמים ֶשִתְענו ִמְצוֹות. ב'(. ְדאֹוַרְיָתא ִמְצוֹות'

ה ִמְצַות .71 ה ִמְצַות) ַתֲעֶשה לֹא ִמְצַות, ֲעשֵּ  ִמְצוֹות ֵהן' ֲעֵשה ִמְצוֹות' - (ַהּתֹוָרה ִמן ֲעשֵּ

 ֶשָאסור ַמֲעִשים ֵהן' ַתֲעֶשה לֹא ִמְצוֹות' .ְצָדָקה אֹו ְתִפִלין ְכגֹון, ְלַקְטָמן ֶשִהְצַטֵוינו

 .ַשָבת ִחלול ְכגֹון, ַלֲעשֹוָתם

 ְוַעד ַהַחָםה ִמְזִריַחת, ַבְטָמָמה ָהאֹור ְשעֹות ֶאת ְמַחְלִקים ַבֲהָלָכה - ְזַמִמּיֹות ָשעֹות .72

 (.ַהכֹוָכִבים ֵצאת ַעד ַהַשַחר ֵמֲעלֹות ַהטֹום ֶאת ְמַחְשִבים ֶשְלִפיֶהן ֵדעֹות ֵיש) ,ַהְשִקיָעה

  .ַאַחת ְזַמִמית ְלָשָעה ָשֶוה ֵחֶלק ָכל   ֲחָלִקים ָעָשר-ִלְשֵנים

 ִמִשִשים ָנחֹות ִהיא ְזַמִמית ָשָעה ָכל, ָקָצר ַהטֹום ַכֲאֶשר, ֶשַבֹחֶרף ְלָכְך גֹוֶרֶמת זֹו ֲחֺלָעה

 .ַדעֹות ִמִשִשים ֲאֺרָכה ְזַמִמית ָשָעה ָכל, ָאֹרְך ַהטֹום ַכֲאֶשר, ַבַעִיץ ְוִאלו ַדעֹות
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 והגדרתם תוכן מושגי .3.3
 

 רעיםז סדר
 

 (ה,ג) ברכות מסכת
 

 
תפילה קצרה במבנה קבוע הכוללת את המילים 'ברוך אתה ה'' הנאמרות בתחילת הברכה,  -ברכה .1

או בסופה או גם בתחילה וגם בסוף . לעיתים הפתיחה כוללת את המילים "ברוך אתה ה' אלוקינו 

 מלך העולם".  הברכה נאמרת לפני אכילה, לפני )או אחרי( קיום מצווה, על הנאה, ועוד. 

ארוך של ברכה. לברכה ארוכה יש פתיח וסיום קבוע: הפותחת ב'ברוך... נוסח  -ברכה ארוכה .2

 ומסתיימת ב'ברוך...'.

מאכלים משבעת המינים, היא נקראת כך כי לאחר אכילת נאמרת הברכה  -ברכה מעין שלוש .3

 הברכות של ברכת המזון . שמוזכרים בה בקיצור הנושאים המרכזיים שבשל

 פותחת או מסתיימת ב'ברוך אתה ה'...'. -נוסח קצר של ברכה.  ברכה קצרה   -ברכה קצרה .4

א ְנִרי ָהֲאָדָמה' .5  ברכה לפני אכילת  פירות וירקות הגדלים באדמה.   -ברכת 'בֹורֵּ

ץ' .6 א ְנִרי ָהעֵּ  ברכה לפני אכילת  פירות וירקות הגדלים על עצים. -ברכת 'בֹורֵּ

המסובים מזמין את יתר המסובים לברך ברכת המזון.   לפני ברכת המזון. אחד -ברכת הזימון .7

 הזימון נעשה אם יש לפחות שלושה שאכלו לחם.

ברכה שבה מבקשים מה' פרנסה: 'ברך עלינו' או 'ברכנו ה' אלוקינו'. ברכה זו  -ברכת השנים .8

 נמצאת בתפילת שמונה עשרה. 

וב. ברכות אלו נקראות ברכות שאדם מברך לפני אכילה שתיה או הרחת ריח ט -ברכות הנהנין .9

חכמים תיקנו שחובה על האדם לברך לפני כל ו "לה' הארץ ומלואהמלשון הנאה.  " ברכות הנהנין,

 מאכל ומשקה, ובכך ליטול רשות מה' להשתמש בהם., 

 ברכה לפני אכילת  דבר שאין גידולו מן הארץ. -ברכת 'ֶשַהֹכל ִנְהֶיה ִבְדָברֹו' .11

הברכות הן יוצר חז"ל תיקנו לומר לפני ואחרי קריאת שמע ברכות ש - ברכות קריאת שמע .11

המאורות ואוהב עמו ישראל לפני קריאת שמע. וברכת גאל ישראל אחרי קריאת שמע. בתפילת 

 ערבית יש ברכה נוספת בסוף שומר עמו ישראל לעד.

הנאמרת במוצאי שבת ויום טוב כדי להבדיל בין קודש לחול. במוצאי שבת תפילה  -הבדלה .12

רת ההבדלה בתפילת שמונה עשרה של ערבית, בברכת 'אתה חונן', וגם על היין, לאחר נאמ

 התפילה.

המילים המסיימות את הברכה ]ומבטאות את התוכן שלה[ כגון: 'ברוך אתה ה'  -חתימת הברכה .13

 \ מקדש השבת', '...חונן הדעת', '...שומע תפילה'.

בוקר הנאמרות ב –ם שמוע', 'ויאמר' 'שמע', 'והיה א –שלוש פרשיות מהתורה  - קריאת שמע .14

האמונה בה', שהוא אחד, שולט  –מדי יום, ובהן  מקבל עליו היהודי עול מלכות שמים  ובערב

 ומשגיח בכל העולם. 

שבעה מיני גידולים שבהם השתבחה ארץ ישראל: חיטה, שעורה גפן, תאנה,  - שבעת המינים .15

 רימון, זית, תמר.
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ברכה המשבחת את ה' על גבורתו וכוחו להחיות מתים. זוהי הברכה השנייה של   -תחיית המתים .16

 : 'גבורות'.ונקראת גם  תפילת עמידה

עמידה של אדם לפני ה' לדבר איתו, לבקש בקשות או להודות.  מן התורה חובה להתפלל  - תפילה .17

לפי נוסח  – שחרית, מנחה וערבית –פעם ביום. חכמים קבעו שיש להתפלל שלוש תפילות ביום 

תפילת שמונה עשרה שקבעו אנשי כנסת הגדולה, ותפילת מוסף בימים שבהם היו מקריבים 

 קורבנות מוסף.

כנגד קרבן וגם שהיא  תפילה זוחכמים אומרים שאברהם תיקן  תפילת שחרית. -תפילת השחר .18

 תמיד של שחר.

 

והיא גם כנגד חלקי הקרבן חכמים אומרים שיעקב תיקן תפילה זו, תפילת ערבית.  - תפילת הערב .19

 שהיו מוקרבים על המזבח בלילה.

שלוש תפילות: שחרית,  בכל יוםחכמים תיקנו שחובה להתפלל תפילת מוסף:  –תפילת המוספין  .21

מנחה וערבית, כנגד קורבנות התמיד. בשבתות, במועדים ובראשי חודשים, כשהיו מקריבים בבית 

. תפילת מוסף כוללת תפילת מוסףהם תיקנו שיש להתפלל גם  –)תוספת(  קורבן מוסףהמקדש 

שבע ברכות: שלוש ברכות ראשונות, שלוש ברכות אחרונות, ובאמצע ברכה מיוחדת לתפילת מוסף 

 של אותו יום, ברכת קדושת היום, ללא בקשות.

ית, מנחה תפילת שמונה עשרה שמתפללים ביום חול שלוש פעמים, בשחר - עשרה–תפילת שמונה .21

וערבית. את התפילה תיקנו עזרא הסופר ובית דינו. רבן גמליאל ובית דינו הוסיפו ברכה נוספת 

עשרה ברכות. שלוש -)'למינים/למלשינים אל תהי תקווה'(, ומאז התפילה כוללת למעשה תשע

הברכות הראשונות עוסקות בשבח לה', שלוש הברכות האחרונות עוסקות בהודאה, והברכות 

 ות כוללות בקשות שונות.האמצעי

 

 מסכת חלה
 

 .כהןחלק שיינתן ל חמשת מיני דגןלהפריש מכל מאפה עשוי בצק מ התורהמ מצווה-  חלה .22

מנחת  השנה החדשה קודם להקרבת תבואתהוא האיסור לאכול מ איסור חדש  - חדש .23

 .בימינו י"ז בניסןהיה קיים, או קודם ל בית המקדשבזמן ש ,ט"ז בניסןב העומר

העומר . חג הפסח ראשון של יום טוב למחרת קצירמביאים מראשית הש מנחה - העומר מנחת .24

 .שעוריםהיה בא מן ה

 ראו תרומות ומעשרות –מעשרות  .25

ישנם שלושה סוגים של מתנות . מצוה להשאיר חלק מהיבול בשדה לעניים – מתנות עניים .26

 עניים: 

 .שנופלות במהלך הקציר השיבוליםאת   על בעל היבול להשאיר לעניים בשדהו - לקט

שבשדה, אסור להם  עומריםאו פועליו שוכחים לאסוף את אחד ה כאשר בעל השדה  - שכחה

 .לשוב לאסוף את היבול שנשכח לאחר שעברו ממנו הלאה, אלא חובה להשאירו לעניים

 .ענייםלהשדה היבול שבקצה את  שאירלה מהתורה מצווה  - פאה

 שאין לו בעלים וכל אחד רשאי לקחתו.כל דבר  -  הפקר .27

   ', ואסור להשתמש בו לצרכים פרטיים.רכוש ששייך לבית המקדש – הקדש .28

הפרשת חלקים מהיבול בארץ ישראל ונתינתם לכהנים, הלוויים, העניים או  -תרומות ומעשרות .29

 .העלאתם לירושלים

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%D7%90_%D7%95%D7%93%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%9E%D7%A9%D7%AA_%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99_%D7%93%D7%92%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%94%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%9E%D7%A9%D7%AA_%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99_%D7%93%D7%92%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%22%D7%96_%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%22%D7%96_%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%AA_%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%AA_%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%98%D7%95%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%98%D7%95%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%92_%D7%94%D7%A4%D7%A1%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%92_%D7%94%D7%A4%D7%A1%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A8_(%D7%97%D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%AA)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94
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 עשירית מהיבול שמפרישים ונותנים ללויים.  -מעשר ראשון 

את  עשירית מהיבול שמפרישים ואוכלים בירושלים, או מחללים )=פודים את שווים( –שני מעשר 

 הפרות בכסף וקונים בכסף אוכל בירושלים. 

 

 
 (, חמסכת ביכורים )ג

 
מנת להתחלק עם הבעלים ביבול שתוציא מקבל שדה מהבעלים לעבוד בו על אדם ה -  אריס .31

 מביא ביכורים.לפי דעת החכמים במשנה האריס לא  .האדמה

. ארץ ישראל שהתברכה בהם שבעת המיניםהראשונים של השנה מ פירותה  - ביכורים .31

 .מתנה לכהניםב יתנםול בית המקדשלהביא את הביכורים ל מהתורה מצווה

 .מתנה לכהניםב יתנםול בית המקדשלהביא את הביכורים ל מהתורה מצווה -הבאת ביכורים  .32

 תחילת פרשת 'כי תבואמבעת הבאת הביכורים מצווה לקרוא פסוקים  - מקרא ביכורים .33

  בזכירת הקשיים בעבר ובהודיה על הפרות הגדלים באדמתנו. העוסקים העוסקים'

שבעה מיני גידולים שבהם השתבחה ארץ ישראל: חיטה, שעורה גפן, תאנה,  -שבעת המינים .34
 רימון, זית, תמר.

 חג השבועות – עצרת .35

 

 

 

 

  סדר מועד

 מסכת שבת
אבות  39יש  ונלמדו ממלאכות המשכן. המלאכות האסורות בשבת מן התורה – )ז( אבות מלאכה .36

 מלאכה.

 .נחשב למוקצה -בשבת  לשימושאו לא ראוי לא נועד שקודם השבת  דבר – )ח(מן המוכן ואינ .37

' וניתן מוכןבמקרה שלפני שבת ייעדו או הכשירו את הדבר לשימוש בשבת. הדבר הופך ל'

 להשתמש בו בשבת. 

דפים שיש עליהם שלא משמשים בהם עוד, או הנחה במקום מיוחד של ספרי קודש  – )ז( גניזה .38

  ייזרקו בבזיון.דברי קדושה, על מנת שלא 

התורה אוסרת להעביר חפצים מרשות היחיד לרשות הרבים, וגם לטלטל  - הוצאה מרשות לרשות .39

בים במושגי מארבע אמות )כשני מטר( ברשות הרבים בשבת. ראו גם ערך רשות הרחפצים יותר 

 מלאכת הוצאה מרשות לרשות כוללת שלושה שלבים:בסיס. 

 ברשות היחיד. את החפץ ממקומו)לקחת(  לעקור: עקירה -

 לרשות הרבים. להעביר אותו: הוצאה -

 : להניח את החפץ ברשות הרבים הנחה -

 ברשות היחיד( ולהניחמרשות הרבים  לעקור: )או להפך

 ראו 'הוצאה מרשות לרשות'. – )ז( - הנחה .41

 .שימוש או הזזה של חפץ בשבת  - )ח(  טלטול .41

אסור לעשות בו מלאכה כמו בשבת חוץ ממלאכות אוכל נפש. ראו ש חגיום   -  יום טוב )ח( .42

 'מלאכת אוכל נפש'.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%9B%D7%94%D7%95%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%9B%D7%94%D7%95%D7%A0%D7%94
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פעולה של  הכלי לסיום המלאכה. ומכאן הושאל השם לכלבפטיש על הכאה  –  )ח(  מכה בפטיש .43

 סיום מלאכה.

מלאכה אסורה בשבת שדרך עשייתה היא במריחה של חומר צמיג )עיסה כלשהי( על  -)ח(  ממרח .44

 משטח כלשהו כולל גוף האדם. 

ראוי לשימוש ויש לו בית קיבול מקבל טומאה במגע )או באופן אחר( ה דבר  -)ח(  מקבל טומאה .45

 '. טומאה'ראו גם    .עם דבר טמא

 שבתב הוצאת חפציםו המתירה טלטול הלכות ערוביןב הלכתית תקנה - )ז( עירוב חצרות .46

הופכת ושותפות זו  בתים ובחצרות סמוכים,סמלית בין כל הדיירים ב שותפות רתציבאמצעות י

 .לרשות אחת משותפת בתים והחצרותאת כל ה

 .ראו 'הוצאה מרשות לרשות' – )ז( עקירה, הנחה .47

 בשר קרבנות  - )ח( שבת כג, ב קדשים .48

סוג של קרבן שמוקרב בבית המקדש. אדם צריך להביא  קרבן חטאת כשעבר  -)ח(  קרבן חטאת .49
בשוגג על איסור שיש בו חיוב כרת. קרבן החטאת מוגדר כקודש קודשים ורק כהנים אוכלים 

 ממנו.
קרבן שמוקרב בערב פסח ונאכל בליל פסח. כל אחד מישראל חייב לקחת  - )ח(  / פסחקרבן פסח .51

 ובאכילתו.בקרבן חלק 

 )ז(:  רשויות בשבת .51

 . מותר לטלטל בו בשבת.שטח המוקף במחיצות ואינו שייך לרבים  - רשות היחיד  

  . אסור לטלטל בו בשבת.מקום ציבורי שרבים עוברים בו  -רשות הרבים 

 שבתב הוצאת חפציםו המתירה טלטול הלכות ערוביןב הלכתית תקנה - שיתופי מבואות .52

סמלית בין כל הדיירים באותו מבוי ]סימטה או רחוב קטן שחצרות  שותפות באמצעות יצירת

 .שהטלטול בה מותר  פתוחות לו[, ושותפות זו הופכת את כל המבואות לרשות אחת משותפת

 .אחת בליל שבת ושתים ביוםבשבת מצוה לאכול שלש סעודות  - )ח(שלוש סעודות .53

 .פעולה שיש בה תיקון כלי אסורה בשבת   -)ח(  תיקון  כלי .54

 

 

 )ג(יומא מסכת 

 

  ראו מושגי בסיס ,בקטגוריה מושגים שונים. - חטא, עברה .55

הרעות מההשפעות  כאשר אדם שב בתשובה, הוא זוכה בכפרה מאת ה', המנקה אותו כפרה:  .56

  שנגרמו מהחטא.

 חרטה על עברה וקבלת החלטה שלא לעשות זאת שוב. -תשובה .57

 

 (, דסוכה )גמסכת 

 אכילה בכמות מועטה ובצורה לא מסודרת )בניגוד לאכילה בסעודה(. - אכילת עראי .58

 .  תקנות שחכמים תיקנו כדי שלא נשכח את בית המקדש ומה שהיה נהוג בו - זכר למקדש .59

 

מבנה זמני )ארעי(. התורה מצווה עלינו לשבת בה במשך שבעת ימי חג הסוכות, זכר  - סוכה .61

לסוכות שבהן ישבו בני ישראל במדבר כשיצאו ממצרים, שנאמר: 'למען ידעו דורותיכם כי 

 בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים אני ה' אלוקיכם' )ויקרא כג, מב(. 

שלשה סוגי מעשרות. מעשר ראשון לתת הפרשה מהיבול בשיעור של עשירית. יש  - מעשרות .61

 שנותנים ללוי. מעשר שני שמעלים לירושלים ואוכלים ומעשר עני שנותנים לעני. 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%AA_%D7%97%D7%9B%D7%9E%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%94_%D7%9E%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%AA_(%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98_%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%AA_(%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98_%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%AA_%D7%97%D7%9B%D7%9E%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%94_%D7%9E%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%AA_(%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98_%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%AA_(%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98_%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99)
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אסורים באכילה ופירות שצמחו בשלש השנים הראשונות מרגע נטיעת עץ, קרויים ערלה  -ערלה .62

 ובהנאה.. 

סופרים את השנים במחזור של שבע שנים והשנה השביעית היא שנת השמיטה.  בשנה  - שביעית .63

 קדושים.  שגדלו בשנה זו זו יש מצוה לשבות מעבודת הקרקע והפירות

לכהן. התורה לא הגדירה כמה יש לתת וחכמים קבעו שיש חייבים לתת חלק מהיבול ש - תרומה .64

  מהיבול 1/60ל  1/40לתת בין 

בים שבהם אדם, שהפסיד את ההזדמנות לקיים מצווה מסוימת, יכול להשלים מצ יש - תשלומין .65

את המצווה בזמן אחר ולתקן את החסר. כגון תפילה שהאדם שכח להתפלל, יכול להשלים בזמן 

התפילה הבאה באמירת שתי תפילות. לענייננו, נחלקו התנאים אם אפשר להשלים סעודה שאדם 

 לא אכל בזמן בסוכה.

 

 מסכת ביצה

 ראו 'מוכן'/ 'אינו מן המוכן' – ינו מן המוכןא .66

התורה אוסרת להעביר חפצים מרשות היחיד לרשות הרבים, וגם לטלטל  - הוצאה מרשות לרשות .67

חפצים יותר מארבע אמות )כשני מטר( ברשות הרבים בשבת. ראו גם ערך רשות הרבים במושגי 

 בסיס. 

 או להוסיף חום. איבוד חום התבשילת אלצמצם כדי כיסוי כלי ובו תבשיל חם   - הטמנה .68

 דקות ללא לישה[ 18-שעברו תהליך החמצה ]אם שהו למעלה מחמשת מיני דגן   – חמץ .69

  ההיפך מטומאה.  – טהרה .71

והוא עשוי גם להעביר  קודש דברלהתקרב לכל ואסור לו או חפץ  אדם מצב שבו נמצא  – טומאה .71

  .את הטומאה לאנשים או דברים אחרים

 כשר לצורך טהרה.וה והכנסת כל הגוף למק -  טבילה .72

 כדי שיהיה מותר להשתמש בו.גוי למקוה כשר  שהיה בבעלות שלכלי  - הכנסת טבילת כלים .73

יום חג שאסור לעשות בו מלאכה כמו בשבת חוץ ממלאכות אוכל נפש. ראו 'מלאכת  - יום טוב .74

 אוכל נפש'.

 .בעפר את הדם שיצא בשחיטה יש מצווה לכסותלאחר שחיטת חיה ועוף  - כיסוי הדם .75

התורה התירה לעשות ביום טוב מלאכות מסוימות שנועדו לשם אכילה או  – מלאכת אוכל נפש .76

 הנאת הגוף בחג.

דבר הראוי לשימוש ויש לו בית קיבול מקבל טומאה במגע )או באופן  – מקבל/אינו מקבל טומאה .77

 אחר( עם דבר טמא.   ראו גם 'טומאה'. 

והמים אינם שאובים בכלי או שיש להם מגע עם סאה לפחות,  40חלל שיש בו מים בנפח  - מקווה .78

 במקווה נטהרים אדם וכלים מרוב סוגי הטומאה. מים לא שאובים.

נחשב  - ביום טובלא נועד או לא ראוי לשימוש  יום טובדבר שקודם  –  /אינו מן המוכןמוכן .79
הופך . הדבר יום טובייעדו או הכשירו את הדבר לשימוש ב יום טובלמוקצה. במקרה שלפני 

 . יום טובל'מוכן' וניתן להשתמש בו ב

דבר שבערב שבת או חג היה במצב מסוים שאינו ראוי לשימוש הרצוי ובשבת או חג השתנה  - נולד .81

  נחשב מוקצה ואסור בשימוש. -והפך להיות ראוי לשימוש מצבו

 הנחת יד על הקרבן על ידי מי שמביא אותו לפני הקרבתו –()בקורבן סמיכה .81

שנועדה לאפשר לבשל מיום טוב שחל ביום שישי לשבת שאחריו.   תקנת חכמים – תבשיליןעירוב  .82

 מניחים בערב החג שני תבשילים שישארו עד שבת.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%93%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%93%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%95%D7%9E%D7%90%D7%AA_%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9_%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%A9%D7%99%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%95%D7%9E%D7%90%D7%AA_%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9_%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%A9%D7%99%D7%95
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 סוג של קרבן המוקרב על המזבח ואינו נאכל אלא נשרף כולו ורק העור ניתן לכהנים. –עולה קרבן  .83
קרבן  .שהיו קרבים בבית המקדש קורבנותאחד מסוגי ה - (שלמים )שלמי חגיגה, שמחהקרבן  .84

מוגדר כקודשים קלים ואכילת הקורבן נחלקת בין הכהנים לבין הישראלי שהביא את  השלמים

 הקרבן.

 של חמץ מרוכז הגורם לתסיסה של הבצק. סוג – שאור .85

 

 

 ראש השנה מסכת

התורה אוסרת להעביר חפצים מרשות היחיד לרשות הרבים, וגם לטלטל  - הוצאה מרשות לרשות .86

רשות הרבים במושגי ערך ראו גם  חפצים יותר מארבע אמות )כשני מטר( ברשות הרבים בשבת.

 בסיס. 

 ראו הגדרה 'חג הסוכות' במסכת תענית.  חג הסוכות - חג .87

ירח את כדור הארץ, משך הזמן שבו מקיף ה –)ראש חודש, חודש מלא, חודש חסר(  חודש .88

ובמהלכו הוא נגלה בכל לילה, מצורה חרמשית דקה )בתחילת החודש( ועד ירח מלא ועגול )אמצע 

יום הנקרא 'חודש  30ימים, לכן ישנו חודש בן  29.5החודש( וחוזר ומתמעט. משך הסיבוב הוא כ 

 יום הנקרא 'חודש חסר'.  29מלא', ויש חודש בן 

קבוצות של יהודים שפרשו מעם ישראל מכיוון שהם לא האמינו בתורה שבעל פה  - מינים .89

  ובפרשנות חז"ל. הם טענו שיש להבין את התורה שבכתב כפשוטה ללא תיווך התורה שבעל פה. 

היום הראשון והאחרון הוא יום טוב האסור בעשיית  -חג הפסח, חג הנמשך שבעה ימים  - פסח .91

ת לאוכל נפש. ושאר הימים הם 'חול המועד'. חג הפסח נקרא גם מלאכה למעט מלאכות הקשורו

 חג המצות והוא נקבע לזכר יציאת מצרים.  ראה גם ערך פסח במסכת פסחים

  י"ד באייר. - פסח שני .91

אנשים שלא היו יכולים להקריב את קורבן הפסח ולאכול אותו במועדו, בניסן, מכיוון שהיו 

להקריב ולאכול את קורבן הפסח חודש לאחר מכן, בי"ד  טמאים או שהיו בדרך רחוקה, מצווים

 . באייר, הנקרא 'פסח שני', או בלשון המשנה, 'פסח קטן'

למשל, קרובי משפחה אינם יכולים  אנשים שאינם יכולים להעיד עדות בבית דין.  - פסול לעדות .92

 .  וכן מי שעבר עבירה אינו יכול להעיד זה עם זה בעדות אחת.זה על זה או להעיד 

.  חג בן יום אחד שחל ביום החמישים אחרי תחילת ספירת העומר. בלוח  חג השבועות - עצרת .93

 שלנו זה יוצא תמיד בו' בסיון.  

בע כראש חודש את היום שבו נראית הלבנה מחדש ובית הדין קהמעמד שבו  - קידוש החודש .94

 לאחר שהתמעטה ונעלמה,  ומכריז על החודש 'מקודש' שלוש פעמים. 

לעניינים שונים ובזמנים שונים. למשל ראש השנה  במשנה זהו  ציון זמן לתחילת  -השנהראש  .95

למלכים הוא א' בניסן. בלשון המקובלת בימינו ראש השנה מתייחס לתחילת השנה העברית בא' 

 בתשרי.  

חל בט"ו בשבט, לפי בית הלל. תאריך זה קובע את השנה לעניין הפרשת  - ראש השנה לאילן .96

 עשרות. צריך להפריש תרומות ומעשרות של כל שנה בפני עצמה.תרומות ומ

 

בתורה נאמר: 'ַאל ֵיֵצא ִאיש ִמְםֹקמֹו ַבטֹום ַהְשִביִעי' )שמות טז, כט(. חכמים קבעו   - תחום שבת .97

שהמרחק שמותר להתרחק  מקצה העיר או היישוב שבו נמצאים בכניסת השבת הוא עד אלפיים 

  אמה )בערך קילומטר(. 

 

https://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%9F_(%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA)&action=edit&redlink=1
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 (,ד)גתענית מסכת 

 

 -בברכה השנייה של תפילת העמידה אומרים 'משיב הרוח ומוריד הגשם'  - הזכרת גבורות גשמים .98

 ובכך מציינים את גדולתו וגבורתו של הקב"ה כמוריד גשמים.

   .אחד משלושת הרגלים שבהם עלו לבית המקדש בירושלים  - חג סוכות .99

בעשיית מלאכה למעט מלאכות הקשורות לאוכל נפש.  היום הראשון והאחרון הוא יום טוב האסור

 ושאר הימים הם 'חול המועד'. בשבעה הימים הראשונים יושבים בסוכה ונוטלים ארבעת המינים.

 והיום השמיני הוא חג שמיני עצרת ובארץ ישראל חוגגים בו את שמחת תורה. 

קורבן שהיו מקריבים בבית המקדש מדי יום, אחד בבוקר ואחד בין  -קורבן התמיד .111

 שמוקרב עבור כל עם ישראל.קורבן ציבור קרבן זה נחשב הערביים. 

הנאמרת בברכת 'ברך עלינו...' לפי נוסח עדות  -בקשה לגשמי ברכה  -שאילת גשמים .111

רח הבקשה אשכנז הבקשה מתחילה במילים: 'ותן טל ומטר לברכה', ולפי נוסח עדות המז

 מתחילה במילים: 'ברכנו'. 

צום שקובעים לרגל עצירת גשמים או צרה אחרת, שמטרתו לעורר את העם  - תענית .112

  לשוב בתשובה.

 

   ()ג,ו פסחים מסכת 

 

בבית בכל הפינות לבדוק באמצעות נוצה ונר בליל י"ד בניסן עושים חיפוש  –בדיקת חמץ  .113

בתחילת הבדיקה מברכים 'על ביעור חמץ' ובסיומה אומרים נוסח של 'ביעור  אם נשאר חמץ.

 חמץ'.  

הכרזה של האדם כי כל החמץ שנותר ברשותו לאחר הניקיון והבדיקה,  –  ביטול חמץ  .114

יהיה הפקר )לא שלו( ויהיה חשוב כמו עפר. הביטול נעשה מחשש שבטעות נותר חמץ בבית שלא 

נוהגים לבטל את החמץ פעמיים. פעם אחת לאחר הבדיקה ופעם שניה לאחר ביערו אותו. 

 ראו גם ערכים: 'חמץ', 'ביעור חמץ', 'בדיקת חמץ'. נוסח הביטול מופיע בסידור.השריפה. 

 השמדת החמץ  שברשותו של האדם באמצעות שריפה או בדרך אחרת. - ביעור חמץ .115

ראו גם  אומר האדם נוסח של ביטול חמץ.השריפה  פעולה זו נעשית ביד בניסן בבוקר. לאחר

 ערכים: 'חמץ', 'בדיקת חמץ', 'ביטול חמץ', 'שריפת חמץ'

אסור להשאיר חמץ בביתו בפסח, שנאמר:  "ולא יראה לך   - בל יראה ובל ימצא .116

 שמות יב, יט()וכן "שבעת ימים לא ימצא שאור בבתיכם"שמות יג, ז(, )חמץ.."

בקידוש מציינים את קדושת יום טוב באמצעות הברכה "מקדש ישראל    - ברכת היום .117

 .בשבת ברכת היום היא "מקדש השבת" והזמנים" על קדושת יום טוב.

פרקי תהילים שבהם משבחים ומהללים את ה'. מצווה לומר תפילה המורכבת מ  - הלל .118

אשי חודשים ובימים 'הלל' בימים מיוחדים כדי להודות ולהלל לה' על הניסים שעשה עמנו, בר

הטובים שנצטווינו עליהם בתורה )פסח, שבועות וסוכות(, וכן בזמן שקבעו חכמים כמו בימי 

וחנוכה, שבהם אנו זוכרים את הניסים והחסדים שעשה ה' עמנו בהוציאו אותנו ממצרים ונתן לנו 

 את התורה והוליכנו במדבר לארץ ישראל. 

ר אצל מלכים או אנשים עשירים ומכובדים. צורת  ישיבה שהיתה נהוגה בעב  - הסבה .119

חכמים תקנו לדורות שבליל הסדר ישנו כל בית ישראל את ישיבתם לצורת הישיבה המיוחדת של 

 הסיבה, ובכך יזכרו כי בלילה הזה כולנו 'מלכים', בני חורין.
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דקות ללא שלשו אותו  18בצק מחמיץ לאחר ששהה  .מיני דגן שהחמיץ 5בצק מ - חמץ .111

 יש איסור מהתורה לאוכלו או להשאירו ברשותו בפסח. והתעסקו בו. 

החומה המערבית של הר הבית שטח ההר שבתוכו היה בנוי בית המקדש.  - הר הבית .111

היא הכותל המערבי. להר הבית יש קדושה ומי שנטמא בטומאות מסוימות צריך להיטהר ולטבול 

 י שיכנס. לפנ

סוג של קרבן שמוקרב בבית המקדש. אדם צריך להביא  קרבן חטאת  – קרבן חטאת .112

כשעבר בשוגג על איסור שיש בו חיוב כרת. קרבן החטאת מוגדר כקודש קודשים ורק כהנים 

 אוכלים ממנו.

חמץ שהיה אצל אדם יהודי בפסח, ולא ביערו אותו, אסור  - חמץ שעבר עליו הפסח  .113

 . גם לאחר הפסח באכילה ובהנאה

ישנן מצוות שיש לעשות רק  .חפץ או מאכל שאינו טמא בטומאה כלשהי , אדם – טהור .114

 ראו גם טמא. במצב של טהרה, למשל אכילת מעשר שני נעשית רק במצב של טהרה. 

. לרוב, ישנן דרכים להסיר את חפץ או מאכל שנטמא בטומאה כלשהי, אדם - טמא .115

טמא יש הגבלות הלכתיות למשל: אדם טמא לא יכול לאכול  הטומאה. כמו כן על אדם או חפץ

 קרבן פסח. ראו גם טהור.

אחד מכלי המקדש. במקדש היו שני מזבחות האחד מזבח הקטורת שנקרא גם  – מזבח .116

מזבח הזהב והוא היה בתוך אהל מועד והקטירו עליו קטורת. והיה את מזבח הנחושת שנקרא גם 

 דש ועליו הקריבו קרבנות והיזו את דם הקרבנות.המזבח החיצון והוא היה בחצר המק

)ד, ה( לפני פסח נוהגים למכור את החמץ שנשאר בבית, לגוי.  פתרון זה  - מכירת חמץ .117

נועד בעיקרו לבעלי מפעלים וחנויות שיש להם סחורה מרובה, ואם יבערו אותה ייגרם להם הפסד 

עוברים על איסור בל יימצא. לאחר  גדול. באמצעות המכירה לגוי החמץ יוצא מרשותם והם אינם

הפסח קונים את החמץ בחזרה מהגוי. היום נהוג שכל אדם מוכר את החמץ שנותר ברשותו לגוי 

 באמצעות הרב. ראו גם ערכים 'חמץ', 'חג הפסח'.

. בליל הסדר יש חובה לאכול לפני האפיה שנאפה לחם שבצקו לא החמיץ עדיין עד  - מצה .118

 מצה. 

 ירק שטעמו מר,  חז"ל המליצו על בדרך כלל חסה. – מרור .119

עזרת כהנים, עזרת ישראל ועזרת  –העזרה נחלקה לכמה חלקים  חצר המקדש.  – עזרה .121

  ולכל חלק היה תפקיד אחר וקדושה שונה.  נשים

 מי שלא נימול. לערל אסור לאכול מקרבן פסח. – ערל .121

פסח ואכלו אותו בלילה הראשון קורבן שהקריבו בבית המקדש בערב  -קרבן פסח/  פסח .122

  של חג הפסח.

גבאי הצדקה היו אוספים אוכל מעשירים.  את האוכל היו מניחים  בתוך   - )י, א( תמחוי .123

 כלים, ובתוך קערות מזון.    רק עניים מרודים היו לוקחים מהתמחוי. 

קורבן שהיו מקריבים בבית המקדש מדי יום, אחד בבוקר ואחד בין  - קורבן התמיד .124

 הערביים. קרבן זה נחשב קורבן ציבור שמוקרב עבור כל עם ישראל.

מוגדר . קרבן השלמים שהיו קרבים בבית המקדש קורבנותאחד מסוגי ה - קרבן שלמים .125

 בן נחלקת בין הכהנים לבין הישראלי שהביא את הקרבן.כקודשים קלים ואכילת הקור

 

 נזיקיןסדר 
 מסכת בבא קמא

https://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%9F_(%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA)&action=edit&redlink=1
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המשנה  לאדם יש אחריות לשמור על רכושו  מלהזיק לזולת. ()א, א - אבות נזיקין .126

 , בור)נגיחה(: שורנזק אפשריים ומבארת מהם התשלומים בכל סוג של נזק. מפרטת ארבעה אופני

  )שרפה( , הבער)אכילה משדה אחר( , מבעה)מכשול ברשות הרבים(

כינוי לכל מכשול או תקלה הנמצאים במקום שאנשים מצויים אחד מאבות נזיקין.  – בור .127

 . ועלולים לגרום לנזק

הבושת  –אחד מחמישה תשלומים שאדם המזיק לחברו )'חובל'( חייב לשלם לו  - בושת .128

הוא תשלום הבא כפיצוי על הבושה שנגרמה מהחבלה. ראו גם ערכים 'חובל', 'נזק', 'צער', 'ריפוי', 

 'ֶשֶבת'.  

מי שגרם חבלה לאדם אחר בגופו חייב בחמישה תשלומים: 'נזק', 'צער', 'ריפוי',  - חובל .129

 ' ו'בושת'. ראו גם ערכים 'נזק', 'צער', 'ריפוי', 'בושת', 'שבת'.'ֶשֶבת

פיצוי על  –אחד מחמישה תשלומים שאדם המזיק לחברו )'חובל'( חייב לשלם לו – 'נזק' .131

הפגיעה בגופו או ברכושו של האדם. כאשר הפגיעה היא באדם עצמו, משלמים עוד תשלומים 

 מלבד הנזק. ראו גם ערכים 'חובל', 'נזק', 'צער', 'בושת', 'ריפוי', 'ֶשֶבת'. 

כנגד  –יק לחברו )'חובל'( חייב לשלם לו אחד מחמישה תשלומים שאדם המז –צער  .131

 הצער שגרם לחברו. ראו גם ערכים 'חובל', 'ריפוי', 'שבת', 'בושת', 'נזק'. 

עבור  -אחד מחמישה תשלומים שאדם המזיק לחברו )'חובל'( חייב לשלם לו  - ריפוי .132

 'בושת'הוצאות הריפוי שנגרמו לחברו. ראו גם ערכים 'חובל', 'נזק', 'צער', 'ֶשֶבת', 

השבת הוא אחד מחמישה תשלומים שאדם המזיק לחברו )'חובל'( חייב לשלם לו.  -שבת  .133

 ההפסד שנגרם לו בזמן שהיה חולה כתוצאה מכך שלא היה יכול לעבוד בשל החבלה.  תשלום על 

  מציעא מסכת בבא

בעלי מלאכה שהתמקצעו בתחום מסוים כמו חשמלאי. בדרך כלל  - אומנים , אומנין .134

 ראו גם פועלים על האומן כמה תעלה העבודה וזהו המחיר שמשלמים לו. מסכמים

       שיצא מרשות בעליו, והבעלים אינו יודע את מקום הימצאו. כאשר אדם  רכוש - אבדה .135

 אחר מוצא את האבדה ונוטל אותה, היא הופכת לְמִציָאה

שהבעלים  דה שיש בה סימן חייב להודיע על כך כדיאבמי שמוצא  – דההכרזה על אב .136

 יוכלו לקבל את רכושם בחזרה.

 .תשלום שכר של  פועל או שכיר אסור מם התורה לעכב  – הלנת שכר .137

  מצווה מן התורה על המוצא אבדה להחזירה לבעלים.  - השבת אבדה .138

והוא עשוי גם  קודש להתקרב לכל דברואסור לו או חפץ  אדם מצב שבו נמצא - טומאה .139

 להעביר את הטומאה לאנשים או דברים אחרים. 

 './ טעינהראו 'פריקה  טעינה .141

אם אדם סיכם משהו עם אומן ואחד מהצדדים חזר בו  - ידו על התחתונה/ העליונה .141

הצד שנפגע יקבל עדיפות במצבים שבהם תתעורר מחלוקת על  -וכתוצאה מכך הצד השני נפגע

 גובה התשלום. 

הכוונה שהבעלים איבד תקווה למצוא את רכושו  איבוד תקווה. בהקשר לאבידה - ייאוש .142

 ואז מותר למוצא לקחתו.

אחר, לתקופה מוגבלת בזמן, לפי תנאים  לאדם כסף נותן סכוםהדם א - ה/ הלוואהולוִמ  .143

  .שנקבעים מראש

  '.אבדה' ורא -מציאה .144

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%93%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%93%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%95%D7%9E%D7%90%D7%AA_%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9_%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%A9%D7%99%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%95%D7%9E%D7%90%D7%AA_%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9_%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%A9%D7%99%D7%95
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 .תיפרע בזמנה על ידי הלווהשהלוואה  ערבותחפץ הניתן כ - משכון .145

)היכר( בצורתה, במיקומה או בה  סימן אבדה שניתן לשייכה למאבד כיוון שיש – סימן .146

 עצמה. 

אדם העושה מלאכה שאינה מצריכה מיומנות מיוחדת. כמו: עובד נקיון/ סבל.  -פועלים .147

מחר ליום עבודה או לשעת עבודה, ולפעמים  –העבודה  זמןלפעמים משלמים לפועל תמורת 

)בין אם יעבוד לאט או במהירות( ראו גם עבודה משלמים לו מחיר שנקבע מראש תמורת ה

 'אומנין'.

מצווה לסייע לפרוק מסע מבהמה שכרעה תחת מסעה. וכן מצווה  –/ טעינה פריקה .148

 ממנה. לסייע לבעל הבהמה להטעין חזרה על הבהמה  את המסע לאחר שפרקו אותו

 ך. כען טענה הפוטרת אותו מתשלום חייב להישבע על ושומר הט -  השומריםשבועת  .149

    ראו 'אומנין' וכן  ראו גם 'פועלים'.; שוכר אדם ו 'שומרים'ראשוכר רכוש   - )ז(  שוכר .151

קיימים במשנה ארבעה סוגים של שומרים ואחריותם על רכוש הבעלים   -)ז(  שומרים .151

 משתנה בהתאם להגדרתם.

ללא תמורה כספית. חייב רק במקרה שפשע בשמירה  אדם ששומר על רכוש חברו–שומר חינם 

 )לא שמר כמו שראוי לשמור(.

אדם ששומר על רכוש תמורת תשלום. חייב במקרה של פשיעה גניבה או אבדה של  –שומר שכר 

 הרכוש. 

אדם שמקבל רכוש חברו לשימוש תמורת תשלום. נחלקו התנאים אם דינו כשומר חינם או  -שוכר

 כשומר שכר.

אדם שמקבל את רכוש חברו לשימוש ללא תשלום. חייב בכל נזק שייגרם חוץ ממקרה  – שואל

 בזמן השימוש. או שבעליו של הרכוש היה עם השואלשבו הרכוש ניזוק תוך כדי שימוש סביר 

 'שומרים'ראו  - שומר שכר .152

 'שומרים'ו רא - שומר חינם .153

 ראו 'פועל' פועל שעובד תמורת שכר לפי משך עבודתו.     שכיר .154

 מכות מסכת

  .שלשה או יותר אנשים היושבים כשופטים ומוסמכים לדון ולהעניש – בית דין .155

אדם שהרג נפש בנסיבות מסוימות המפורטות במשנה חייב לגלות לעיר  –גולה/ גולין  .156

 מקלט.

  .קרוב משפחה של מי שנרצח שרשאי להרוג את הרוצח מחוץ לעיר המקלט - גואל הדם .157

 גוי בארץ ישראל שקיבל עליו לקיים שבע מצוות בני נח. – גר תושב .158

 .ערים מיוחדות שאליהן רוצח בשוגג בורח כדי שגואל הדם לא יהרוג אותו ערי מקלט .159
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